
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 79 

от заседание проведено на 10.12.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 26.11.2014 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява проектобюджети за реализация 

на 3 броя рубрики по ОП „Регионално развитие“, извънредно предаване „Събитията на 

2014 година“, извънредно студио с работно заглавие „България посреща Крисия, Хасан и 

Ибрахим“, разпределение на хонорарни възнаграждения за изработка на документален 

филм с работно заглавие „11 метра към морето – психология на заплахата“, разпределение 

на спонсорски приходи за предаванията „Бразди“ и „Здравето отблизо“, промяна на жанра 

на предаването „История БГ“ и прогнозен бюджет за цялостна реализация на формата 

„Ръкописът“.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Коледен и 

Новогодишен концерт на Софийската филхармония, които ще се състоят на 21 и 30 

декември 2014 година в зала „България“.  

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по лека 

атлетика и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Европейско първенство по кроскънтри, което ще се проведе на 14.12.2014 година в град 

Самоков.  

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация 

мотоциклетизъм и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Фристайл Мотокрос Суперфинал за 2014 г. - Night of the jumps", който ще се проведе на 

10.01.2015 година в зала „Арена Армеец“.  

 5.  Управителният съвет обсъди предложение от „Нове АД Холдинг“ и становища 

от и.д. Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на официалната церемония за 

награждаване на „Спортист на годината на България 2014”, която ще се проведе на 

22.12.2014 година в зала 3 на НДК. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Петър Салчев и Държавна опера 

Пловдив и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на 

дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на музикалния проект „One ballad night 

symphony" на 16.12.2014 година в Дом на културата "Борис Христов" град Пловдив. 

 7. Във връзка с предложение от книжарници „Хеликон“ за партньорство на 

коледната кампания „Подарете книги!“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за излъчване на клип за кампанията в периода от 15 до 25 декември 2014 



 

година, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да 

проведе преговори с книжарници „Хеликон“ за материално подпомагане  на предаването 

„Милион и две усмивки“. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Делегирания продуцент на 

направление „Специални проекти“ с информация за участието на БНТ в проекта на 

СИРКОМ „Гражданско участие и избори за Европейски парламент 2014“ и одобрява 

публикуваните репортажи по проекта на интернет страницата на БНТ да бъдат обозначени 

с логото на проекта и с логото на Европейския парламент, осигурил финансирането.  

 9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява запазване на пакетни отстъпки за рекламодатели на предаванията 

„Рецепта за деня“ и „Животът е вкусен с Ути Бъчваров“ и през новия период на договора 

за 2015 година. 

 10. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет утвърждава 

съпътстващите документи към Общи условия за публикуване на реклама на уеб-сайтовете 

на БНТ и Тарифа за интернет реклама на сайта на БНТ „Гледай на живо“ на уеб адрес 

tv.bnt.bg. 

 11. Във връзка с решение на УС, протокол №77/03.12.2014 година, т.10 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява 

представения обобщен списък на обществено значимите събития, които ще бъдат 

отразявани в програмите на БНТ през 2015 година, като за тях съгласно чл.90, ал.4 от 

Закона за радио и телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, включена в 

предавания по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с 

общонационално и международно значение. 

12. Във връзка с решение на Постоянната комисия за социално партньорство и 

докладна записка от Изпълнителния директор на БНТ, Управителният съвет на основание 

чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава Правила за оценяване на трудовото изпълнение 

на служителите в Българската национална телевизия. Настоящите правила влизат в сила от 

1 януари 2015 година. 

 Управителният съвет възлага на Постоянната комисия за социално партньорство да 

разгледа и предложи за одобрение от Генералния директор на специфичните критерии за 

годишно оценяване на трудовото изпълнение на служителите в БНТ. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Информация“ и одобрява представената програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 

22.12.2014 година до 04.01.2015 година.  

 14. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

одобрява длъжностни характеристики за длъжности в Творчески дом на БНТ в Пампорово. 

 15. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление “БНТ Мултимедия“, 

Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел 

оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 

01.01.2015 година.  


